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Türkiye, uluslararası koruma ihtiyacı içinde olan

4 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Geçici
koruma altında yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli, diğer uyruklardan
330.000’in üzerinde uluslararası koruma başvuru ve statü
sahibi bulunmaktadır. Suriyelilerin %98’inden fazlası 81 ilde ev
sahibi toplumla bir arada yaşamakta, %1,6’sı ise GİGM
yönetimindeki yedi Geçici Barınma Merkezi’nde kalmaktadır.

1.955
şartlı mülteci ve geçici koruma statü sahibi kişi, 2021’de 11
yerleştirme ülkesine yerleştirilmek üzere ülkeden ayrılmıştır.
UNHCR, 29 Nisan - 17 Mayıs arasında tam kapanma sebebiyle
mülakat yapılmamasına rağmen Mayıs ayında üçüncü ülkeye
yerleştirilmek üzere 800’ün üzerinde vaka sunmuştur.

349 milyon 700 bin
Amerikan doları
Finanse edilen
%15

51,3 M

Finanse edilmeyen
%85

298,4 M

14.285
UNHCR Danışma Hattı Mayıs ayında 14.285 çağrıya cevap
vermiştir. Çağrıların çoğunda üçüncü ülkeye yerleştirme ve
finansal yardım soruları sorulmuştur. Toplumsal cinsiyete
dayalı şiddet hattına ise 1.300 çağrı gelmiştir.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Geri Gönderme Merkezlerinin
Kapasitelerinin Desteklenmesi ve İdari Gözetime Alternatif Tedbirlerin
Geliştirilmesi ile Düzensiz Göçmenlerin Yönetimi, Kabulü ve
Barındırılmasında GİGM’nin Desteklenmesi projelerinin açılış töreni
konuşmaları.

www.unhcr.org
www.unhcr.org/tr
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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UNHCR ve IOM tarafından uygulaması 36 ay boyunca
sürdürülecek Geri Gönderme Merkezlerinin Kapasitelerinin Desteklenmesi ve İdari Gözetime
Alternatif Tedbirlerin Geliştirilmesi Projesi’nin açılış töreni 31 Mayıs tarihinde yapılmıştır. Açılış
konuşmalarını İçişleri Bakan Yardımcısı, Göç İdaresi Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Mali İşbirliği
ve Proje Uygulama Genel Müdürü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, IOM Türkiye
Misyon Şefi ve UNHCR Türkiye Temsilcisi’nin yaptığı törene birçok bakanlık, kamu kurum ve
kuruluşu, Avrupa ülkelerinin temsilcilikleri, uluslararası kuruluş, sivil toplum kuruluşu ve akademik
camiadan temsilciler katılmıştır. Tüm konuşmacılar, göç yönetiminde uzun süredir devam eden
işbirliğinin ve görev alan tüm kurum ve kuruluşların özverili çalışma ve desteklerinin önemine
değinmiştir.
Açılış konuşmalarının ardından GGM Projesi ve UNHCR-IOM işbirliğinde yürütülecek faaliyetler
hakkında kısa sunumlar yapılmıştır. Projenin ikinci aşamasında Avrupa Birliği finansmanıyla GİGM
tarafından hayata geçirilecek Düzensiz Göçmenlerin Yönetimi, Kabulü ve Barındırılmasında
GİGM’nin Desteklenmesi Projesi’nin açılışı da aynı gün içinde gerçekleştirilmiştir. Projelerle
GGM’lerin kurumsal, teknik ve operasyonel kapasitelerinin güçlendirilerek idari gözetim altında
tutulan kişilere sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Adli Yardım ve Koruma Hizmetleri
Güneydoğu Türkiye Koruma Çalışma Grubu bünyesindeki Hukuk Müşavirleri Grubu, Temmuz
ayına kadar devam edecek 2021 Hukuk Web Seminerleri Serisi’nin ilk iki oturumu 27 ve 28 Mayıs
tarihlerinde düzenlemiştir. UNHCR, yaklaşık 230 katılımcının bulunduğu uluslararası koruma
konulu ilk oturumu IOM ile birlikte, yaklaşık 250 katılımcının bulunduğu geçici koruma konulu ikinci
oturumu ise CARE Derneği ile birlikte düzenlemiştir. Etkinliklere ulusal ve uluslararası STK’lardan,
donör, belediye ve BM kuruluşlarından temsilciler katılmıştır. Geçtiğimiz sene de düzenlenen
etkinlik kapsamında önümüzdeki aylarda 11 oturumun daha yapılacak olup hukuki çözüm yollarına
erişimde yaşanan aksaklıkları giderme konusunda vaka çalışanlarının kapasitesinin desteklenmesi
hedeflenmektedir.
UNHCR, Ankara Barosu tarafından düzenlenen mülteci hukuku sertifika programı kapsamında
uluslararası koruma ve itiraz süreçleri konulu bir eğitim vermiştir. Çevrim içi şekilde gerçekleştirilip
bir gün boyunca devam eden ve özel ihtiyaç sahiplerine yönelik iş ve işlemler ve koruma
mekanizmaları, sınır dışı ve idari gözetim uygulamaları, insan ticareti, insan kaçakçılığı ve adli
yardım işlemlerini konu alan eğitime yaklaşık 400 avukat katılım göstermiştir. Katılımcılar, eğitim
sırasında özellikle itiraz mekanizmaları ve kendi işleriyle doğrudan ilinti çeşitli konularda sorular
yöneltmiştir.

Friedrich Naumann Vakfı eğitim programı
katılımcıları, eğitimde interaktif çalışmalarda da
bulundu.

www.unhcr.org

UNHCR, 24 Mayıs tarihinde Friedrich Naumann Vakfı
ve İnsan Hakları Vakfı ile ortak bir eğitim programı
başlatmıştır. Üç hafta boyunca devam edecek
programda sosyal bilimler ve hukuk alanlarında eğitim
almış genç uzmanlara mülteci koruma alanında
kapsamlı bir çerçeve sunularak mülteci koruma
alanındaki sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik bir hazırlık
eğitimi verilecektir. Mayıs ayında 25 katılımcıyla
gerçekleştirilen dört oturumda mülteci korumasının
genel ilkeleriyle birlikte uluslararası korumayı
düzenleyen ulusal ve uluslararası mevzuat ele
alınmıştır. Haziran ayında eğitimlere devam edilmesi
planlanmaktadır.
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COVID-19 Desteği
UNHCR, aşılanmanın halk sağlığı açısından önemi hakkında farkındalık oluşturmak üzere
Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan yabancılara COVID-19 aşı programı ile ilgili bilgiler
sunmaktadır. Bu kapsamda, ülkenin güneydoğusunda Adana ve Hatay’dan kadın ve erkek
katılımcılardan oluşan gruplarla HES kodu ve aşılama konusunda üç odak grup görüşmesi
düzenlenmiştir. HES kodu kullanımı net bir şekilde anlaşılsa da aşılanma konusunda çekindiğini ve
dil bariyeri yüzünden randevu alamadığını belirten katılımcılar olmuştur. UNHCR, durum
değerlendirmesi yapıp çözüm önerileri sunmak üzere ortaklarıyla düzenli olarak toplantılar
yapmaktadır. Bazı illerde aşılanmaktan çekinenler mevcutken çoğu ilde gerek vatandaşlar gerekse
yabancılarda aşılanma hızı ve oranı son derece yüksek seyretmektedir.

Yerel Düzeydeki Çalışmalar
UNHCR, ihtiyaç tespiti, malzeme yardımı ve uluslararası ve geçici koruma kapsamındaki yabancı
girişimlerinin desteklenmesi konularında ülkenin dört bir yanındaki yerel makamlar, belediyeler ve
ortaklarla iş birlikleri yapmaktadır. Ülke çapında hassas durumdaki gruplara maddi yardımların ve
hijyen kitlerinin dağıtımı devam etmektedir.
UNHCR, COVID-19 sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı ailelerin temel malzemelere
ihtiyacının arttığını tespit eden belediyelerin talebi üzerine, hassas durumdaki yerel halka ve
yabancılara dağıtılmak üzere Mayıs ayında Marmara Bölgesi’ndeki 6 ilde 11 belediyeye yaklaşık
18.800 paket bebek bezi ulaştırmıştır. Dağıtılan bebek bezi sayısı, belediyelerin sorumluluk alanı
içinde yaşayan nüfusa göre belediyelerle birlikte belirlenmiştir. UNHCR ve ortakları, Ramazan
ayında ve özellikle tam kapanma döneminde belediye hizmetlerinin haritalandırılması ve
uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilerin destek programlarına alınması yönünde çalışmalarda
bulunmuştur. Bu kapsamda en az 7 belediye uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilerin gıda
dağıtım programlarına katılımını sağlamıştır.
UNHCR, Hatay, Altınözü İlçe Sağlık Müdürlüğüne 700’ün üzerinde diş fırçası ve diş macunu
ulaştırmıştır. Malzemeler, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Altınözü
Geçici Barınma Merkezinde kalan çocuklara dağıtılacaktır.

BM Kuruluşlarının Ortak Çalışmaları
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Ulusal Alt Çalışma Grubu, 2019’dan beri ilk kez UNHCR ile
UNFPA’nın ortak koordinasyon ve yönetiminde toplanmıştır. 5 Mayıs tarihinde yapılan toplantıda,
%88’i kadınların ve uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilerin liderlik ettiği kuruluşlar ve ulusal ve
uluslararası STK temsilcilerinden, kalanı ise BM kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere toplam
40 kuruluştan 64 katılımcı yer almıştır. Toplantıda alt çalışma grubundan beklentiler, görev tanımı
ve ulusal iş planı ele alınmıştır.
Koruma sektörü kuruluşlar arası ihtiyaç değerlendirmesinin üçüncü aşama raporu Mayıs ayında
paylaşılmıştır. Üç ayda bir yürütülen çalışmanın üçüncü ayağı, Ocak ayında 16 sektör ortağı ve 9
belediye ile birlikte 1.173 kişilik bir örneklem (hane düzeyinde 5.862 kişi) üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırmalı analizde COVID-19’un uluslararası koruma ihtiyacı içindeki
kişiler ve kişilerin koruma, topluluk, bilgiye erişim, sağlık ve eğitim gibi hak ve hizmetlere erişim,
istihdam ve gelir ve temel ihtiyaçlara erişim gibi tematik alanlardaki ihtiyaçları üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Aynı zamanda adli yardıma erişim, acil durumlara hazırlık ve iş sağlığı ve güvenliği
gibi alanlar da ele alınmıştır. Çalışmada katılımcıların %75’inin hak ve hizmetler konusunda yeterli
bilgiye sahip olduğu, %89’unun ise kendi dilinde bilgi aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Temel hizmetlere
erişimde ise zaman içinde ufak bir düşüş gözlemlenmiştir. Önceki çalışmalarda olduğu gibi
katılımcıların büyük çoğunluğunun (%76) çalışma durumunda olumsuz yönde bir değişim söz
www.unhcr.org
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konusudur. Sosyoekonomik göstergeler zaman içinde düşüş gösterirken önceki çalışmada olduğu
gibi, koruma ve topluluk düzeyindeki endişeler ciddi seviyede seyretmeye devam etmiştir. Koruma
anlamında, özellikle Afgan (%87) ve İran (%86) uyruklu yabancılarda gerek bireysel (%62) gerekse
topluluk (%61) düzeyinde en büyük endişenin stres artışı olduğu görülmüştür.

Eğitim
UNHCR Türkiye Temsilcisi Sn. Leclerc, 27 Mayıs’ta İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi
öğrencileriyle çevrimiçi bir etkinliğe katılarak iltica ve uluslararası koruma politikaları, mültecilerin
dünyadaki durumu, Türkiye’de uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişiler, UNHCR ve Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin mülteci koruması ve kalıcı çözümler alanlarındaki görevleri hakkında bilgiler
aktarmıştır. Leclerc, etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayarak UNHCR tecrübelerini de
paylaşmıştır. Üniversiteyle bir işbirliği protokolü yapılarak Haziran ayında taraflarca imzalanmıştır.

UNHCR Türkiye Temsilcisi ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi
öğrencileri koruma ve sığınma konularında çevrimiçi bir etkinlikte bir araya geldi.

UNHCR Türkiye olarak 2021’de verdikleri desteklerden ötürü donörlerimize teşekkürlerimizi
sunarız:
Avrupa Birliği | ABD | Almanya | Japonya | Fransa | Kore Cumhuriyeti | Norveç | Google | İsviçre | Finlandiya
| İsveç | Kanada | Hollanda | Danimarka | İrlanda | Belçika | Özel donörler

İLETİŞİM
Amira Abd El-Khalek, Raporlama Müdürü, Türkiye abdelkha@unhcr.org, Tel: +90 312 409 7420
BAĞLANTILAR
UNHCR Türkiye İnternet Sitesi | Bölgesel Portal – Suriye Bölgesel Mülteci Müdahalesi | Bölgesel Portal Akdeniz | Facebook | Twitter | Hizmet Danışmanlığı | UNHCR Help (Yardım) Sayfası | UNHCR Türkiye Bilgi
Panosu | İyi Uygulamalar Portalı
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